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Tanévnyitó istentisztelet
Ünnepségünk kezdetén Nagy Kálmán Nagytiszteletű Úr 

igehirdetését hallgathattuk.
Ezt követően egy leendő kis elsős aranyos versikét mondott, 

majd a harmadik osztályos tanulók adtak verses-zenés műsort.
Magyar György Igazgató Úr köszöntötte a gyülekezetet, 

megnyitotta a 2020/2021-es tanévet.
Ezután egy díjátadás tanúi lehettünk. Minden tanévben a 

legkiválóbb tanár Tálentum-díjban részesül. Idén Négyesiné 
Gál Mónika matematika-testnevelés szakos tanárnő kapta ezt az 
elismerést az elmúlt években végzett kiemelkedő munkájáért.

Refis hagyomány, hogy a kis elsősök az évnyitón megkapják 
iskolánk nyakkendőjét. Negyvenöt kisdiák állt ki az Úr asztala 
elé, és vette át a nyakkendő mellett az ajándékokat.

A legkisebbek után a negyedik osztályos tanulók sorakoztak 
fel, ők a refis jelvényt kapták meg.

Tanévnyitónk a Szózat hangjaival és a záróénekkel ért véget.

Nagyné Smányi Hedvig

A tanácskozást Illéssy Ádám emeritus nagykunkapitány 
vezette, aki megemlékezett hagyományőrző elhunyt kapitány-
társukról, Horváth Györgyről.

Ezután ismertette, hogy a Jászkunságért díjra, melynek átadá-
sa jövőre esedékes, kiket javasol a Jászkun Kapitányok Tanácsa. 
Ezúttal három hölgyet javasoltak elismerésre teljes egyetértés-
ben. Köszöntötte a Kapitányi Tanács nevében a születésnapos 
hölgyeket: dr. habil Örsi Juliannát és dr. Bartha Júliát.

A rendezvény vendége volt a kisújszállási Ö. Tóth Lajosné 
Marika néni, akinek javaslatára 2000-ben felélesztették a 
nagykunkapitányok választásának szokását. Tevékenységét 
megköszönte és virágcsokor mellett ajándékot adott át a 
kapitányi tanács nevében részére.

Ezután megjelenés előtt álló jászkunsági kiadványok 
ismertetésére került sor.

Erre az alkalomra a vendégek részére szerény ajándékcsoma-
gunkba belekerült legújabb helytörténeti füzetünk, melyet 
Nagy András nagykunkapitányunk jelentetett meg. A rövid 
összeállítást Víg Márta szerkesztette, készítette a nagykun-
kapitányokról.

Befejezésül a vendég kapitányok és feleségeik megkoszo-
rúzták Simai János emeritus, elhunyt nagykunkapitány 
emléktábláját a művelődési központ falán.

A rendezvény a Malom Vendégfogadóban közös finom 
ebéddel s jó hangulatú beszélgetéssel zárult.

Kunhegyes város lakosainak és vezetőinek nevében 
köszönetet mondunk Györfi Sándor szobrászművésznek a 

település számára ajándékozott alkotásáért!
Külön köszönet mondunk a rendezvény megvalósításában 

résztvevőknek: Szabó András polgármester úrnak és a városi 
önkormányzat tagjainak, az Ilosvai Varga István Művelődési 
Központ vezetőjének és dolgozóinak, Komáromi Lászlónak, a 
fotókat készítőknek és az emlékpark gondozóinak, az emlékkő 
felállításában résztvevőknek!

Köszönet Nagy András regnáló nagykun kapitánynak, hogy a 
rendezvény megszervezésével Kunhegyes város nevét, jó hírét 
öregbítette.

Víg Márta


